
LGF BIEDRU KOPSAPULCE 
Protokols Nr. 2/2018 

Biedrības “Latvijas Golfa federācija”, reģistrācijas numurs 40008021956, juridiskā adrese: 
Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, turpmāk – LGF, valde ir sasaukusi biedru 
kopsapulci, turpmāk – Sapulce, likumā un statūtos noteiktajā kārtībā, nosūtot uzaicinājumu 
elektroniski e-pastā visiem biedriem 2018. gada 13. janvārī. 

Vieta: LGF birojs, Rīgas ielā 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107 (1.st. konferenču zāle) 
Laiks: otrdiena, 2018 gada 13. februārī, plkst.18:00 
  
Uzaicināti un kopsapulcē piedalās: 
LGF biedru pārstāvji: 

1. Biedrība “ Golfa klubs Viesturi” – Gunārs Pīlādzis 
2. Biedrība “ Sieviešu Golfa klubs” – Ilze Krūskopa Kaleine 
3. SIA “ Golf Estate International” – Ļubova Micenko/pārstāv Gunārs Pīlādzis 
4. Biedrība “Rekreācija RT” – Līva Legzdiņa 
5. SIA “Krievupes Golfa klubs” - Vilis Krištopans  
6. Biedrība “ Saliena Golf Club” – Laima Lūse 
7. Biedrība “ Latvijas Pļavu golfa asociācija” – Kristaps Matisons 
8. SIA “ Golfs & Karti” – Armands Puče/pārstāv Vilis Krištopans 

LGF valdes locekļi: Aiga Nesaule 

Protokolētāja ievēlēšana 
Par protokolētāju tiek izvirzīta Aiga Nesaule  
Nolēma: par protokolētāju ievēlēt Aigu Nesauli  
(balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0) 

Kopsapulces darba kārtība: 
1. Kopsapulces atklāšana 
2. Balsu skaitītāja ievēlēšana 
3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana 
4. Darba kārtības apstiprināšana 
5. Prezidenta kandidātu pieteikumu izvērtēšana un vēlēšanas 
6. Ģenerālsekretāra kandidātu pieteikumu izvērtēšana un vēlēšanas 
7. Prezidenta un ģenerālsekretāra atlase 
8. Golfa popularizēšana un citi jautājumi 
9. Biedru kopsapulce 

Kopsapulces darba gaita: 
1. Kopsapulces atklāšana 

             A.Nesaule informē, ka uz Kopsapulci ieradušies 8 (astoņi) no 8 (atoņiem) LGF biedru 
             pārstāvjiem, tādējādi LGF Kopsapulce saskaņā ar likumu un statūtiem ir lemttiesīga. 

2. Balsu skaitītāja ievēlēšana 
Par balsu skaitītāju tiek izvirzīta Laima Lūse 
Nolēma: par balsu skaitītāju ievēlēt Laimu Lūsi (balsojums: par-8, pret- 0,  
atturas- 0) 

3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana 
Par Kopsapulces vadītāju tiek izvirzīts Vilis Krištopans 
Nolēma: par Kopsapulces vadītāju ievēlēt Vili Krištopanu (balsojums: par-8, pret-0, 
atturas-0) 



4. Darba kārtības apstiprināšana 
V. Krištopans iepazīstina ar Kopsapulces darba kārtību un aicina apstiprināt to. 
Nolēma: apstiprināt Kopsapulces darba kārtību (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)  

5. Prezidenta kandidātu pieteikumu izvērtēšana un vēlēšanas 
A.Nesaule informē, ka uz prezidenta amatu pieteikumi nav saņemti. G. Pīlādzis sniedz 
priekšlikumu pagarināt pieteikšanās termiņu un piedāvā V. Krištopanam pildīt prezidenta 
pienākumus līdz 28.03.2018. 
Nolēma: Pagarināt prezidenta amata pilnvaras Vilim Krištopanam līdz 28.03.2018. 
(balsojums: par-6, pret-0, atturas-2) 

6. Ģenerālsekretāra kandidātu pieteikumu izvērtēšana un vēlēšanas 
A.Nesaule informē, ka uz ģenerālsekretāra amatu pieteikumi ir saņemts viens pieteikums. 
G. Pīlādzis sniedz priekšlikumu pagarināt pieteikšanās termiņu un piedāvā A. Nesaulei 
pildīt ģenerālsekretāra pienākumus līdz 28.03.2018. 
Nolēma: Pagarināt ģenerālsekretāra amata pilnvaras Aigai Nesaulei līdz 28.03.2018. 
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0) 

7. Prezidenta un ģenerālsekretāra atlase 
Priekšlikums pagarināt konkursu uz prezidenta un ģenerālsekretāra amatu līdz 16. 
martam. 
Nolēma: Pagarināt pieteikšanos uz prezidenta un ģenerālsekretāra amatu līdz 16.03.2018. 
(balsojums: par-8, pret-0, atturas-0) 

8. Golfa popularizēšana un citi  jautājumi 
Priekšlikums piedalīties ikgadējā izstādē Atpūta un sports, kas norisināsies marta beigās 
kā arī organizēt vislatvijas golfa dienu pavasarī maijā veicinot golfa atpazīstamību un tā 
pieejamību. 
Nolēma: piedalīties izstādē Atpūta un Sports marta beigās, ja ir pieejama atbilstoša 
izstādes stenda vieta (balsojums: par-8 pret-0, atturas- 0) 
Priekšlikums organizēt vislatvijas golfa dienu pavasarī maijā veicinot golfa atpazīstamību 
un tā pieejamību. 
Nolēma: organizēt vislatvijas golfa dienu un atsevišķi vienoties par datumiem maija 
mēnesī (balsojums: par-8 pret-0, atturas- 0) 
Ņemot vērā piešķirto finansējumu no Latvijas Sporta Federācijas Padomes, priekšlikums 
ir šo finansējumu atbilstoši piešķirt  daļējam atbalstam The Junior Open, European Young 
Master, Latvijas Junioru Tūrei un GolfBox. 
Nolēma: LSFP finansējumu piešķirt GolfBox, Junioru Golfa tūrei, The Junior Open un 
European Young Master atbalstam (balsojums: par-8 pret-0, atturas- 0). 

9. Biedru kopsapulce 
Priekšlikums sasaukt nākamo biedru kopsapulci 28.martā plkst 18:00, kurā izskatīt un 
apstiprināt jauno statūtu redakciju ka arī noturēt prezidenta un ģenerālsekretāra vēlēšanas. 
Nolēma: sasaukt nākamo kopsapulci 28.03.2018. plkst. 18:00 kurā izskatīt jautājumu par 
statūtu jauno redakciju un noturēt prezidenta un ģenerālsekretāra vēlēšanas (balsojums: 
par-8 pret-0, atturas- 0) 
  
V. Krištopans informē, ka Sapulces darba kārtība ir izsmelta līdz ar ko Sapulce ir slēgta 
plkst. 19:15     

_________________________ 
Aiga Nesaule / Kopsapulces protokoliste 

_________________________ 
Vilis Krištopans / Kopsapulces vadītājs 




